
Hinnankorotus:  
kysymyksiä ja vastauksia

Hukka-jäsenyys, opiskelijahintainen Hukka-jäsenyys, 
yritysjäsenyys, perhejäsenyys, päiväajan jäsenyys, 
HukkaJuniori-jäsenyys, HukkaOnline-jäsenyys
Liikuntakeskus Hukka, Isokatu 

Miten jäsenyyksien hinta muuttuu?
Yllä lueteltujen jäsenyyksien hinta nousee 5 eurolla 1. maaliskuuta 2023 alkaen poislukien 
opiskelijajäsenyys, jonka hinnanmuutos astuu voimaan vasta 1.10.2023. Mikäli jäsenyytesi hinta 
on tällä hetkellä esimerkiksi 69 euroa kuukaudessa, on se muutoksen jälkeen 74 euroa kuukaudessa.

Jos jäsenyytesi määräaikaiskausi on vielä käynnissä, korotus astuu voimaan vasta 
määräaikaiskautesi päätyttyä.

Mikäli jäsenyytesi on maksettu vuoden ennakkoon, saat ennen määräajan päättymistä laskun 
seuraavasta jäsenvuodestasi. Laskussa on uusi vuosihinta, joka on 60 euroa (5 €/kk) nykyistä 
korkeampi. 

Hukka Xpress -jäsenyyksiä koskevasta hinnanmuutoksesta saat lisätietoa erillisestä 
tiedotteesta.

Mihin perustuu tieto 13,5 % yleisen hintatason noususta?
Tieto perustuu Tilastokeskuksen joulukuussa 2022 julkaisemaan elinkustannusindeksi-
taulukkoon, josta on vertailtu Hukan edellisen hintakorjauksen ajankohdan huhtikuu 2019 ja vuoden 
2022 marraskuun arvoja.  

Elinkustannusindeksi 1951:10=100 -indeksi on aikasarja, joka kehittyy perusvuodeltaan uusimman 
kuluttajahintaindeksin mukaan. Elinkustannusindeksiä käytetään esimerkiksi vuokrasopimuksissa ja 
eräiden etuuksien, kuten lapsilisien ja eläkkeiden tarkistuksissa kompensoimaan rahan ostovoiman 
muutoksia. Elinkustannusindeksin etuna sopimuskäytössä on se, että lukusarja jatkuu katkeamatta 
myös silloin, kun kuluttajahintaindeksin sarjoihin tulee katkoksia indeksiuudistusten yhteydessä.

Tilastokeskuksen taulukko: 
https://stat.fi/tilasto/khi#tables

Miksi vanhojenkin jäsenten hintoja nostetaan?
Koska arvostamme jäseniämme ja haluamme tarjota teille jatkossakin pohjoisen Suomen parasta 
ja monipuolisinta, edelleen kehittyvää liikuntapalvelua, on nosto välttämätöntä kohdistaa koko 
jäsenkuntaan.

https://stat.fi/tilasto/khi#tables


Miksi jäisin Hukkaan?
Liikuntapalveluiden monipuolisuuden ja joustavuuden suhteen ei ole Hukan voittanutta. 
Jäsenyydellä saat käyttöösi yhden maailman laajimmista liikuntakokonaisuuksista – sisältäen 
nykyisin myös pysyvän 24/7 Hukka Xpress -kuntosalien käyttöoikeuden.

Runsas ryhmäliikuntatarjonta, 
säännöllisesti päivittyvä kuntosali ja 
funktionaalinen studio, vertaansa vailla 
olevat sisäpalloilumahdollisuudet, laajat 
rentoutumistilat ja entistä monipuolisempi 
Kahvila Hukka ovat vain osa hukkalaisuuden 
eduista. 

Noin viidenkymmenen ammattilaisen 
muodostama Hukka-perhe haluaa 
tuoda sinun arkeesi enemmän elämää 
ja toivomme, että vahva sitoutumisemme 
ja käytössäsi olevat huikean monipuoliset 
liikuntamahdollisuudet pitävät sinut 
liikkumassa kanssamme.

Kuinka toimia?
Mikä tahansa jäsenyys
Muutos ei vaadi sinulta toimenpiteitä. 
Kuukausihinnat nousevat automaattisesti.

Toistaiseksi voimassaoleva jäsenyys
Hintojenmuutos ei vaadi sinulta 
mitään toimenpiteitä. Uusi hinta astuu 
voimaan automaattisesti 1.3.2023 
(opiskelijajäsenyyksien osalta 1.10.2023) ja 
muuttuu automaattisesti joko e-laskutuksen 
kautta tulevaan kuukausimaksuun tai 
postitettavaan vuosimaksulaskuun. 

Mikäli haluat kuitenkin viivästyttää 
hinnankorotusta vuodella, voit maksaa 
12 kuukauden jäsenyyden ennalta. 
Tämä tulee tehdä viimeistään 15.2.2023 
ilmoittamalla halukkuutesi vuosiennakkoon 
tällä lomakkeella tai lähettämällä sähköpostia 
osoitteeseen jasenyys@hukka.net. Lähetämme 
laskut vuosimaksuihin helmikuussa 
2023. Mikäli sinulla on sopimuksessasi 
vielä määräaikaa tai aiemmin maksettua 
vuosijäsenyyttä jäljellä, lisätään uusimisen 
yhteydessä maksettu vuosijäsenyys nykyisen 
määräaikasi tai maksetun jäsenyytesi jatkoksi.

Muutos pähkinänkuoressa

• Hukka-jäsenyys  
• opiskelijahintainen 

Hukka-jäsenyys  
• yritysjäsenyys  
• perhejäsenyys 

• päiväajan jäsenyys 
• HukkaJuniori-

jäsenyys 
• HukkaOnline-

jäsenyys

Tee tämä maksamalla 
vuosi ennakkoon 

-jäsenyys 15.2.2023 
mennessä.

Tämä on tehtävä 
15.2.2023 mennessä, 
jotta tieto päivittyy 

laskutukseen ajoissa.

Muutos koskee:

Voit halutessasi 
viivästyttää muutosta 

vuodella

Ellet hyväksy muutosta 
kohdallasi eikä 

jäsenyydessäsi ole 
enää määräaikaa 
jäljellä, sinulla on 
oikeus irtisanoa 

jäsenyytesi

Muutos koskee myös:

• Hukka Xpress 
-jäsenyydet

Kaikissa mainituissa 
Liikuntakeskus Hukan 

jäsenyyksissä

Hinta nousee 5 €/kk Hinta nousee 4 €/kk

Kaikissa Hukka Xpress 
-jäsenyyksissä

1.3.2023 tai sen 
jälkeen mahdollisen 
määräaikaiskautesi 

päättyessä

Muutos astuu voimaan:

Opiskelijahintaisen 
Hukka-jäsenyyden 

hinta muuttuu vasta 
1.10.2013

Poikkeus aikatauluun:

https://zfrmz.eu/O7qTRe02shOBbdoleNKs


Määräaikainen jäsenyys
Mikäli jäsenyytesi määräaika on vielä voimassa, muutos ei kosketa sinua ennen määräajan 
päättymistä.

Myös määräaikaisuuden voimassaollessa voit viivästyttää hinnanostoa maksamalla 12 
kuukauden jäsenyyden ennalta. Tämä muutos tulee tehdä viimeistään 15.2.2023 ilmoittamalla 
halukkuutesi vuosiennakkoon tällä lomakkeella tai lähettämällä sähköpostia osoitteeseen 
jasenyys@hukka.net.

Mikäli haluat jäsenyytesi päättyvän määräajan päättyessä, tulee sinun irtisanoa se viimeistään 
kalenterikuukautta ennen määräajan päättymistä.

Vuokrajäsenyys
Jäsenhintojen korotus astuu voimaan kaikkiin Hukka-jäsenyyksiin, yritysjäsenyyksiin, 
perhejäsenyyksiin ja HukkaJuniori-jäsenyyksiin 1. maaliskuuta 2023 alkaen ja opiskelijahintaisiin 
Hukka-jäsenyyksiin 1.10.2023 alkaen, vaikka jäsenyys olisikin vuokrattuna. 

Määräaikaisiin jäsenyyksiin hinnankorotus astuu voimaan vasta määräajan päätyttyä

Uudet jäsenyydet
Jäsenhintojen korotus astuu voimaan kaikkiin uusiin Hukka-jäsenyyksiin, opiskelijahintaisiin Hukka-
jäsenyyksiin, yritysjäsenyyksiin, perhejäsenyyksiin ja HukkaJuniori-jäsenyyksiin 1. maaliskuuta 2023 
alkaen.

Voit liittyä vielä vuodeksi vanhalla hinnalla solmimalla 12 kk määräaikaisen jäsensopimuksen tai 
ennalta maksettavan jäsensopimuksen 28.2.2023 mennessä.

https://zfrmz.eu/O7qTRe02shOBbdoleNKs

